Polanów dnia, 29.07.2016 r.
GNR.IV.6220.10.2016

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 )
zawiadamiam strony postępowania,
że pismem z dnia 27 lipca 2016 roku MACED Spółka z o.o. znajdujących się przy ulicy
Bobolickiej 18 ,76-010 Polanów Inwestor wycofał wniosek z dnia 04.07.2016 r. w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Poprawa konkurencyjności po przez zakup nowoczesnych urządzeń do
przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierzą domowych MACED Sp.
z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu”

W związku z powyższym tut. organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest
przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron
uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem
stron z racji czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Wobec powyższego Burmistrz Polanowa informuje o przysługującym stronom prawie
do wniesienia ewentualnego sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Polanowie Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskiego w Polanowie, pokój nr 14, w
godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Ewentualny sprzeciw może być wniesiony w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod
ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres um@polanow.eu. Jednocześnie
zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wycofanie

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
oraz aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie.
Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego
postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. W myśl art. 105
§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć
postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a
nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Otrzymują:
1. Według rozdzielnika
2. a/a
Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydz. Spraw Terenowych w Koszalinie, ul.
Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-612 Koszalin

Prowadzący sprawę: Adriana Michno – pomoc administracyjna ds. ochrony środowiska i rolnictwa Polanów ul.
Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel.094 3480783

